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Seisukoht üldise raierahu kehtestamise kohta

Lugupeetud Marku Lamp

Eesti Erametsaliit ja teised allakirjutanud on seisukohal, et Eestis puudub vajadus ministri
määrusega piirata raie tegemist 15. aprillist 15. juunini.
Eesti Metsa Abiks, MTÜ Eesti Loomakaitse Selts ja MTÜ Loomus on oma pöördumises toonud
piiramise vajaduseks asjaolu, et kevad-suvisel ajal tehtavate raiete ja hooldustööde käigus
hukkuvad pesitsevad linnud ning “Eestis ja kogu maailmas toimub liikide massiline välja
suremine”.
2017. aasta OECD keskkonnaraporti kohaselt on erinevate liikide olukord Eestis paranenud ning
enam kui poolte Loodusdirektiivi elupaikade ja liikide seisund on võrreldes EL keskmistega hea.
Ka 2013. aasta Linnudirektiivi aruande kohaselt on linnustiku populatsioonitrendid Eestis
stabiilsed või paranevad enamiku hinnatud liikide puhul. Ornitoloogiaühingu koostatud ülevaatest
„Haudelinnustiku punktloendused 2016. aastal“ nähtub, et Euroopa metsalinnustiku ja Eestis
paiksete metsalindude kompleksindeksid muutuvad sünkroonselt. Eeltoodust tulenevalt ei ole
põhjust arvata, et Eesti metsamajanduse senine praktika põhjustaks liikide massilist väljasuremist
ning mõjutaks lindude arvukust Eestis ja Euroopas. Lindude arvukust mõjutavad eelkõige
kevadised pesitsusaegsed ilmastikuolud, liikide omavahelised toidu ja pesapaiga
konkurentsisuhted, kisklus, aga ka kodukassid ning erinevate riikide jahitraditsioonid.
Meie regiooni teistes metsarikastes riikides ei ole totaalset raiepiirangut kehtestud. Lätis ja
Leedus on metsa asukohast ja metsatüübist tulenevalt reguleeritud nooremates lopsakates
metsades tehtavaid metsatöid, Rootsis, Soomes ja Norras riigipoolseid otseseid piiranguid
kehtestatud ei ole. Praktikas püüavad Skandinaavias metsandusettevõtjad kevadel süsteemselt
vältida metsaosi, kus teadaolevalt on rohkem pesitsevaid linnuliike. Eestis on samuti metsade
kõige aktiivsem majandamise periood talvekuudel ning lindude pesitsemise perioodil kukub see
miinimumini, ulatudes näiteks lageraiete osas 0,2 %-ni metsamaade pindalast. Metsaomanike
suurenenud teadlikkus ja vastutustunne ning kasvav huvi säästva metsamajandamise (PEFC ja
FSC) sertifikaatide vastu tagavad keskkonnasäästliku, sotsiaalselt õiglase metsamajandamise
ning puidu käitlemise. Juba praegu kaitsevad erametsaomanikud loodust ilma käskude ja
keeldudeta, mistõttu puudub ka vajadus kehtestada ministri määrusega täiendavaid piiranguid.

Kuigi kavandatud piirang mõjutaks otseselt väikest osas Eestimaa metsadest, on sellel siiski
metsaomanikele arvestav mõju kuna tihti ei ole omanikul võimalust raie tegemise aega valida ja
ainus võimalus raie tegemiseks võib langeda sellele perioodile. Kevad-suvine raiekeeld
suurendaks ka survet metsamaterjali väljaveole kevadisel märjal ajal, mis võib kaasa tuua
senisest oluliselt suurema teede ja pinnase kahjustamise riski.
Kavandataval kevadisel raiekeelul oleks selgelt tugev sotsiaalmajanduslik mõju. Raiekeeld
põhjustab metsandus- ja puidutööstusettevõtetes mitme kuulise tööseisaku, sellega kaasneb
ekspordikäibe langus, mittetootlike kulude suurenemine ning konkurentsivõime vähenemine ja
sektoris töötavate inimeste sissetuleku oluline langus. Tööstusel ei ole võimalik ega mõistlik
pidada raierahu perioodi mahus tooraineladusid. Kevadisel perioodil tekivad puidule kiiresti
kahjustused, mis mõjutavad selle kvaliteeti ja müügivõimalusi ning müügiväärtust.
Arvestades eeltoodut ei toeta allakirjutanud ettepanekut piirata raiete tegemist ajavahemikul
15.aprillist 15. juunini.
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